Verslag begeleidingscommissie Domus Wehl 25 september , aanvang 9.00 uur
Aanwezig:
Ellen van Woudenberg
Politie: Hans de Voer
Buurtplein: Jaap Oudshoorn
Leger des Heils: Henriette van Olst,
Gemeente: Norbert Berns (notulen)
Afwezig (met kennisgeving): Fons Nieuwenhuis
1. Opening
2. Verslag vergadering 14-08-2018.
-

Toevoegen aanwezigheid van Jaap;
Nog niets vernomen van Dik met betrekking tot benchmarken met andere
begeleiding commissies;
enkele kleine tekstuele opmerkingen.

3. Ingekomen stukken
Mail van Fons
Ondanks zijn afwezigheid heeft Fons een mail gestuurd waarin hij zijn gevoel
weergeeft over de ontstane negativiteit in het dorp en dat hij daar op korte termijn
ook geen oplossing voor ziet. Veel partijen leveren inspanningen, maar we zijn niet
waar we beoogd te moeten zijn: een geaccepteerde plek in het dorp Wehl. Daarnaast
bemerkt hij een toename aan negatieve opmerkingen op social media en een toename
van gedragingen en incidenten vanuit het huis.
Ellen: de bal over de verwachtingen wordt steeds overgespeeld. De problematiek is
dusdanig groot en de verwachting zijn niet haalbaar. Veel terugkijken, wat gebeurd is
en te weinig vooruit kijken. Ellen is niet tegen Domus, niet tegen het leger des Heils,
maar de ontstane situatie is niet goed.
In het huishoudelijk reglement mist ze een hoofdstuk over ‘wonen in een dorp’.
Meelopen met de inwoners, integratie in het dorp. De toon is te lief van het
regelement. Ellen vindt het niet duidelijk. Ellen wil weten of dit de landelijke regels zijn
of zijn dit de Domus-Wehl-regels? Een aantal regels zijn wettelijke regels, een aantal
zijn lokaal.
Ellen: is de instroom nu zwaarder? Als de groep is zoals die was, zou er niets aan de
hand zijn. Henriette vindt dat wat kort door de bocht. Henriette geeft aan dat ze
opvangen ‘wat de maatschappij levert’ . Door terugtrekkende beweging in de
gezondheidszorgen komen zwaardere gevallen op straat en zo ook bij het Leger des
Heils.
Hans: overlast met betrekking tot gebruik zien we niet alleen rond de Domus.
Burendag
Henriette kijkt met een goed gevoel terug op de burendag. Zeker 45 mensen zijn
geweest. Ook gezinnen met jongvolwassen kinderen. Mensen lezen momenteel veel
over het Domus en hebben deze gelegenheid aangegrepen om hun eigen beeld te
vormen.

Bereikbaarheid Domus
Ellen geeft aan dat we moeten blijven benadrukken aan de inwoners van Wehl om
overlast te blijven melden. Norbert geeft de tip mee om periodiek te adverteren met
contactgegevens, ook door middel van het aanmaken van ‘google mijn bedrijf’ om op
internet snel vindbaar te zijn.
Terugkoppeling meldingen
De begeleidingscommissie krijgt nu de wekelijkse notulen van het overleg tussen
Politie, Gemeente en Leger des Heils.
a. Huishoudelijk regelement – huisregels (zie bijlage)
Het welkomstboekje wordt aangevuld met een stuk over ‘hoe gedraag ik me als
goede buur. Het huishoudelijk regelement is in 2016 aangepast en niet gedeeld met
begeleidingscommissie. De huisregels hangen door het pand en het huidige
regelement wordt ter tafel uitgedeeld en besproken. Ook de aanpassing van het
begeleidingsplan is met een raadsmededeling geaccordeerd, echter had dit actiever
gecommuniceerd moeten worden met het dorp Wehl. .
b. plan (begeleidingsplan) (geanonimiseerd, ter vergadering
aangeleverd).
Dit plan wordt doorgelopen en besproken. Het geeft een beeld van afspraken
met de bewoners weer.
c. Meldingenoverzicht Leger des Heils
Het overzicht wordt besproken en komt overeen met de wekelijkse notulen
van het driehoeksoverleg.
d. Meldingenoverzicht politie
Er zijn 26 meldingen tussen 1 augustus en 16 september binnengekomen.
Waaronder interne diefstal, vermissing, interne huisvredebreuk, bedreiging
supermarkt, diefstal (zonder aangifte) vermissing meerderjarig persoon. Piek
van de meldingen vinden plaats rond de middag/begin van de avond, en daarop
is door het Leger des Heils een extra dienst ingezet.
e. Meldingenoverzicht gemeente
Er zijn geen meldingen gemeld bij de gemeente. Wel is er telefonisch getoetst
door een inwoner of de gemeente op de hoogte was van een gemeld incident
bij politie / Leger des Heils. Dat was het geval.
f.

Notulen week overleggen leger des heils, politie en gD.
Geen op- en/of aanmerkingen.

4. Overleg met Dorpsraad / WOV / Gemeente d.d. 20-09
De Burgemeester en Norbert hebben gesproken met dorpsraad en Wehlse
Ondernemersvereniging. De toon was kritisch. Vanuit de achterban is er weinig
vertrouwen in Leger des Heils en ook zijn ze kritisch naar de opvolging van de ingezette
acties vanuit de gemeente. Norbert zal de Dorpsraad en Wehlse Ondernemersvereniging
nogmaals uitnodigen om aan te sluiten bij de begeleidingscommissie. De
begeleidingscommissie zou dat erg op prijs stellen. Ook zal een uitbreiding met Contract
en Leveranciers Management mogelijk zijn.

5. Informatie van de leden begeleidingscommissie over de afgelopen periode.
Hans: Bemerkt in het dorp een groeiende verdeeldheid. Bij bewoners en ook bij
ondernemers.
Jaap: Informeert zijn collega’s over de ontwikkelingen in de Domus. De Buurtpleiners zijn
neutraal. Horen geluiden in het dorp van inwoners en koppelen de signalen terug naar
Jaap.
6. Ontwikkelingen Domus.
Er zijn geen nieuwe bewoners. De richtlijn van 80% dagbesteding wordt momenteel niet
gehaald. Dagbesteding is divers. Dat kan zijn in Zutphen, maar ook taken in het huis of het
ophalen van zwerfafval. Één bewoner van de boerderij zit inmiddels weer in het huis.
7. Communicatie.
Advertorial is geweest. Komende donderdag komt een verslaggever van de Gelderlander
op bezoek.
8. Rondvraag
Ellen: Bespeurt dat de druk groter wordt en krijgt last van haar (on)rechtvaardigheidsgevoel.
Oproep voor meer diversiteit in de begeleidingscommissie. Niet als spreekbuis, maar wel als
vertegenwoordiging van de het dorp. Norbert zoekt contact met de Wehlse
Ondernemersvereniging en Dorpsraad om te vragen of ze plaats willen nemen in de
begeleidingscommissie.
Jaap: Is er contact met kerken? Niet actief (na de vergadering is er contact geweest).
Jaap: Is er mogelijkheid tot meer lokale dagbesteding? 2 personen gaan naar de stadskamer.
Dagbesteding is maatwerk, de Domus gaat kijken naar lokale mogelijkheden.
Hans: Time out / time in. Hoe zit dat nu precies. Henriette komt hier in de volgende
vergadering op terug.
Volgende vergaderingen 2018 (aanvang 9.30 uur)
13 november 2018.

